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ל א ר ש י ת  נ י ד  מ

 

 יוסף חיים שפירא, שופט )בדימ'(

 המדינהמבקר 
 ונציב תלונות הציבור 

 

 1992-חוק המפלגות, התשנ"ב

דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות 

 בית היהודי מיסודה שלה" מפלגתהמקדימות לתפקיד יו"ר 

הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל ה

 "ישראל

י  ל ל  כ

 מיסודה של ,בית היהודי"המפלגת התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר  2017באפריל  .1
הבית  -)להלן  "הפועל המזרחי בארץ ישראלהמפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל ה

 .היהודי(

 -)להלן  1992-מערכת בחירות מקדימות חלות הוראות פרק ב' לחוק המפלגות, התשנ"ב על .2
(, וכן הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת או חוק המפלגות החוק

הנחיות מבקר המדינה או  -)להלן  2008-החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט
 ההנחיות(.

בחירות מקדימות הן "בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים  ,פי החוק על .3
ראש הממשלה, שר, חבר , ראש המפלגההאלה, תהא שיטת הבחירות אשר תהא: יושב 

 ...".הכנסת

 בחירותל שנקבע המועד עללחוק, על מפלגה להודיע למבקר המדינה  2יח28פי סעיף  על .4
הסכומים שרשאים המועמדים לקבל  עלבעלי זכות הבחירה,  מספרועל  בה המקדימות

 ולהוציא ועל שמות המועמדים.

 החלטההתקופה שתחילתה ביום ( 1אחת מאלה: )היא תקופת בחירות  ,א לחוק28סעיף על פי  .5
 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות.  14של מפלגה על קיום בחירות מקדימות וסופה בתום 
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גם  -המפלגה, ראש הממשלה, שר או חבר הכנסת  שב ראשיולתפקיד של  מועמדלעניין ( 2)
 חוק - להלן) 1973-מימון מפלגות, התשל"גתקופה שתחילתה ביום הקובע כהגדרתו בחוק 

 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות. 14וסופה בתום , (מפלגות מימון

... בבחירות העניין"כל אחד מאלה, לפי  הואלחוק מימון מפלגות, היום הקובע  1סעיף על פי  .6
היום  -לחוק יסוד: הכנסת  34המתקיימות על פי חוק התפזרות הכנסת כאמור בסעיף 

 חוק".השלישי אחרי תחילת אותו 

"מי שהוא נבחר הציבור או מי שהכריז על עצמו  הואמועמד  ,א לחוק28 סעיףעל פי  .7
פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו -כמועמד, או הודיע ברבים, בעל

 להתמודד בבחירות מקדימות".

 שבועות שישהימסור למבקר המדינה, לא יאוחר מ מועמד( לחוק קובע כי "1כב)א()28 סעיף .8
החשבונות שניהל למימון התמודדותו  מערכתלאחר יום הבחירות המקדימות, דוח על 

למועד מסירת הדוח כאמור  עדשקיבל והוצאות שהוציא  תרומותבבחירות המקדימות, על 
לפקודת הראיות ]נוסח חדש[,  15יצורף תצהיר בהתאם לסעיף  לדוחועל הלוואות שנטל; 

 בו ושלמותו".  ורות האמ, המאמת את נכונ1971-התשל"א

שקלים יגיש את  100,000הוצאותיו עולה על שסך )ד( להנחיות קובע כי מועמד 30סעיף  .9
 חוות דעת של רואה חשבון.בצירוף הדוח 

מועמד שלא קיבל תרומות או לא הוציא הוצאות ימסור  ,כב)ב( לחוק28 סעיףבהתאם ל .10
 המאשר זאת. תצהירלמבקר המדינה 

( לחוק קובע כי "מבקר המדינה רשאי להאריך את התקופות האמורות 2כב)א()28 סעיף .11
(, אם סבר כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת". נוכח בקשות חלק 1בפסקה )

מהמועמדים החלטתי, בתוקף סמכותי כאמור, לדחות את המועד האחרון להגשת דוחות 
  .6.7.17-המועמדים ל

כב למסירת 28שבועות מהמועד האחרון לפי סעיף  12 בתוךכי "כד)א( לחוק קובע 28 סעיף .12
דוחות, ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת, לרשם ולמוסד לביקורת של המפלגה, דוח 

כד)ג( 28המקדימות". סעיף  חירותעל ביקורת מערכת החשבונות של מועמדי המפלגה בב
ין בדוח, לדחות את מסירת לחוק קובע כי "מבקר המדינה רשאי, מטעמים מיוחדים שיצי

 הדוח". 

חירות המפלגה בב ר"יוזה כולל את תוצאות הביקורת על חשבונות המועמדים לתפקיד  דוח .13
 ת הבית היהודי.המקדימות שהתקיימו במפלג
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 מפד"לה של מיסודה הבית היהודי

בחירות מקדימות  27.4.17-בלמשרדי, התקיימו בית היהודי המפלגת שמסרה  ההודע לפי .14
 .30,734 מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות מקדימות אלו היהלתפקיד יו"ר המפלגה. 

תקופת הבחירות המקדימות ליו"ר החלה , בית היהודימהוראות החוק ומהודעת ה כעולה .15
 .11.5.17-בוהסתיימה  9.3.17-ב המפלגה

יונתן בנט, נפתלי מועמדים: שלושה  התמודדובית היהודי בחירות המקדימות ליו"ר הב .16
 . נפתלי בנטהמועמד  נבחר ליו"ר המפלגה. ברנסקי ויצחק זאגא

 תצהיר כנדרש.  פוצירובמועד את הדוח  והגיש שלושת הומעמדים .17

ולפיה הדוח משקף באופן  ,צורפה חוות דעת של רואה חשבון שלושת המועמדים ותדוחל .18
 יםהנחיות, את ההכנסות וההוצאות של המועמדהחשבונאות מקובלים ולפי  ללינאות, לפי כ

 בתקופת הבחירות המקדימות.

 

 

ם י י ר ק י ע ה ת  ר ו ק י ב ה י  א צ מ  מ

פי החוק מופקד מבקר המדינה על ביצוע ביקורת בנושא מערכת החשבונות של  על .19
מקדימות. בביקורת זו נבדק אם המועמדים קיימו את הוראות החוק ההמועמדים בבחירות 

המדינה, בין השאר בנושאים האלה: הגשת דוחות כספיים  ואת ההנחיות שקבע מבקר
הודעות למבקר המדינה, עמידה בתקרת ההוצאות וההכנסות, עמידה בהוראות מסירת ו

מערכת  ניהולהגירעון, קבלת הלוואות ו כיסויהוצאות, להנוגעות לקבלת תרומות ו
 החשבונות.

לחוק נקבעו סמכויות מבקר המדינה בדבר קביעת הסכומים שעל מועמד  1כה28 בסעיף .20
לאוצר המדינה בגין אלה: קבלת תרומות בניגוד לחוק, הוצאות בחירות בסכום  העבירל

-הגשת דוח או הגשתו באיחור ואי-לפי החוק, אי ותאסור ותהעולה על הקבוע בחוק או הוצא
בעניין ניהול מערכת החשבונות  ת מבקר המדינהבהנחיומילוי ההוראות שנקבעו בחוק או 

 הכול בהתחשב בנסיבות של כל מקרה.  -של מועמד 

שקיבלתי מהמועמדים את תגובותיהם על תוצאות ביקורת חשבונותיהם וקיימתי  לאחר .21
את הוראות החוק ואת הנחיות מבקר  מוקיי יםהמועמדשלושת בירורים נוספים, קבעתי כי 

 המדינה.
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 ופרסום דיווח

יגיש למבקר המדינה, לא יאוחר מהיום שבו פתח חשבון בנק  מועמד" ,כ לחוק28על פי סעיף  .22
יט, הודעה שבה יאשר כי קרא את כל ההוראות הנוגעות לתרומות, להוצאות 28לפי סעיף 

ולניהול חשבונות בבחירות מקדימות כפי שנקבעו לפי חוק זה ובהנחיות מבקר המדינה, וכי 
 (".1ב)ב()28וכן יפרט את הפרטים כאמור בסעיף הוא מודע להן 

כי הם מודעים להוראות למבקר המדינה ו הודיע בית היהודילראשות ה שלושת המועמדים .23
 עליהם. ותהנחיות החללהחוק ו

כא)א( לחוק קובע כי "מועמד ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל 28סעיף  .24
ימים מיום שקיבל או שהחזיר את התרומה  14ך מתורם ועל כל תרומה שהחזיר לתורם בתו

 14-שלפני יום הבחירות המקדימות וסיומה ביום ה 14-ואולם בתקופה שתחילתה ביום ה
 24-שאחריו, ימסור המועמד הודעה על כל תרומה שקיבל או שהחזיר כאמור לא יאוחר מ

ף קטן זה שעות ממועד קבלתה או החזרתה; מבקר המדינה יפרסם את המידע כאמור בסעי
 עם קבלתו". 

והנתונים על  ,שקיבלורומות התעל  ויווחלראשות הבית היהודי ד שלושת המועמדים )א(  .25
 מבקר המדינה.משרד באתר האינטרנט של תרומות אלה פורסמו לציבור 

ש"ח ויותר  500תרומות בשווי  גביבנספחים לדוח זה מובאים נתונים מעודכנים ל ( )ב
תרומות שהחזירו המועמדים  גבילא צוינו נתונים לבנספחים שקיבל כל אחד מהמועמדים. 

  לתורמים.

 

 

 תקרת ההכנסות וההוצאות

"מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות  ,ח)א( לחוק28לפי סעיף  .26

ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות 

 הבחירה באותן בחירות מקדימות:

 הסכום הכולל  מספר בעלי זכות הבחירה 

 שקלים חדשים; לעניין הוצאות 0 -לעניין תרומות  50עד  (1) 
 שקלים חדשים; 5,672-

שקלים חדשים  15שקלים חדשים ועוד  5,672 9,999עד  51 ( 2) 
 בוחרים; 50-לכל בוחר מעל ל

שקלים חדשים  2.75שקלים חדשים ועוד 175,682 99,999עד  10,000 ( 3) 
 בוחרים; 10,000-לכל בוחר מעל ל

 שקלים חדשים 2שקלים חדשים ועוד  459,040 ומעלה 100,000 ( 4) 
 "בוחרים. 100,000-לכל בוחר מעל ל

ח)ב( לחוק קובע כי "בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב 28סעיף  .27

בעלי זכות בחירה  50,000-ראש המפלגה או ראש הממשלה ושזכאים להשתתף בהן פחות מ

זכות  בעלייהיה הסכום לעניין סעיף קטן )א( פי שניים מן הסכומים המפורטים בו; היה מספר 
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:

לפחות, יהיה הסכום כאמור פי ארבעה מן הסכומים המפורטים בסעיף קטן  50,000הבחירה 

 )א(".

. לפיכך סכום התרומות המרבי 30,734 היה בית היהודיבכאמור, מספר בעלי זכות הבחירה  .28
המרבי שהיה רשאי להוציא בבחירות ההוצאות כל מועמד רשאי לקבל וסכום היה ש

 .ש"ח 465,401 המקדימות הוא
 

 

 

 

   
 , שופט )בדימ'(חיים שפירא יוסף  

 מבקר המדינה  

 ונציב תלונות הציבור  

 חהתשע" כסלו ירושלים, 

  2017 נובמבר 



 

דדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמו שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל".
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 



 

דדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמו שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל".
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 

 שניפרק 

  המועמדיםשל חשבונות התוצאות ביקורת 

 הבית היהודי לראשות



 

דדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמו שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל".
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 בנט נפתלי

דיווחי על פי )בש"ח( המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות 
 : המועמד

  הוצאות  הכנסות

 112,055 פרסום, כנסים וסקרים 338,169 תרומות מחו"ל

 125,001 העסקת עובדים ופעילים 54,783 תרומות מהארץ

 38,045 הוצאות תפעול 0 תרומות בשווה כסף

 76,669  ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין 0 ובני משפחה מימון עצמי

 18,881 הוצאות מימון, רישום והוצאות אחרות 38,963 הכנסות אחרות

  370,651 סה"כ 431,915 סה"כ
 

  ש"ח. 61,264 -דיווחיו בהעודף של המועמד הסתכם על פי 

ח 28ההכנסות וההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההכנסות וההוצאות שנקבעה על פי סעיף 
  .לחוק

 .הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק

 המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. 

 

 יונתן ברנסקי
דיווחי על פי )בש"ח(  הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות מועמדה

 : המועמד

  הוצאות  הכנסות

 202,113 פרסום, כנסים וסקרים 45,136 תרומות מחו"ל

 16,481 העסקת עובדים ופעילים 26,450 תרומות מהארץ

 47,719 הוצאות תפעול 0 תרומות בשווה כסף

 98,391 ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין 300,700 מימון עצמי ובני משפחה

 12,404 הוצאות מימון, רישום והוצאות אחרות 0 הכנסות אחרות

 377,108 סה"כ 372,286 סה"כ
 
 ש"ח. 4,822 -של המועמד הסתכם על פי דיווחיו ב גירעוןה

 ש"ח. 7,072והגירעון הסתכם ל ש"ח  379,358 לאחר ביקורת הסתכמו הוצאות המועמד ל

ח 28ההכנסות וההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההכנסות וההוצאות שנקבעה על פי סעיף 
  .לחוק

 .הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק

 המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. 
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 מפלגתדוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 יצחק  זאגא
דיווחי על פי )בש"ח(  הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות מועמדה

 : המועמד

  הוצאות  הכנסות

 102,979 פרסום, כנסים וסקרים 0 תרומות מחו"ל

 0 העסקת עובדים ופעילים 62,507 תרומות מהארץ

 0 הוצאות תפעול 0 תרומות בשווה כסף

 11,488 ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין 63,000 משפחהמימון עצמי ובני 

 10,860 הוצאות מימון, רישום והוצאות אחרות 0 הכנסות אחרות

 125,327 סה"כ 125,507 סה"כ
 

 ש"ח. 180-העודף של המועמד הסתכם על פי דיווחיו ב

ח 28ההכנסות וההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההכנסות וההוצאות שנקבעה על פי סעיף 
 .לחוק

  .הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק

 המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. 



 

דדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמו שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל".
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 

 שלישיפרק 

 נתונים על התרומות שקיבלו המועמדים 

 לתפקיד יו"ר מפלגה



 

דדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמו שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל".
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:
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 מפלגתדוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל"
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:

ת נתונים על התרומות שקיבלו המועמדים לתפקיד יו"ר מפלג

 הבית היהודי

 בנט נפתלי
 סכום בש''ח יישוב  שם התורם

 10,783 ארה"ב אדלמן אלברטו שאול

 10,786 ארה"ב אורבאצ' סטיב

 10,833 ארה"ב איב ליאו

 10,755 ארה"ב גוטמן בצלאל

 10,786 ארה"ב גלבוטש מרק

 10,735 ארה"ב גרוסמן ג'ונס

 10,729 ארה"ב גרינוולד יונת'ן

 10,786 ארה"ב דובין דניאל

 10,786 ארה"ב דנצי'ק ארתור

 10,786 ארה"ב דרובין דבין

 10,786 ארה"ב האריס ג'ושוע

 10,946 ארה"ב הרמן ג'ונתן

 10,783 ארה"ב הרנשטיין אנדרו

 10,783 ארה"ב וולוך קרי רובינסון

 10,786 ארה"ב ורדיגר סולומון

 10,786 ארה"ב זוננפלד משה יהודה

 10,786 ארה"ב חדד מיכל מזל

 10,783 ארה"ב חטשואל דוד

 11,000 חיבת ציון יפה שניאור זלמן

 10,786 ארה"ב כהן מרק

 10,783 ארה"ב ליברמן תומאס

 10,735 ארה"ב למברג דניאל

 3,620 ארה"ב מן ג'פרי

 10,786 ארה"ב סופר רחל

 10,783 ארה"ב סטארק נורמן

 10,786 ארה"ב סטארק יהודה

 10,857 ארה"ב סטארקר סטיבן

 11,000 ירושלים סילברמן ג'ושוע

 10,783 רעננה ספיוואק ג'ושוע

 10,786 ארה"ב פרנס ארי

 10,783 ארה"ב קאופמן ג'ורג'
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 מפלגתדוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
הפועל המזרחי בארץ המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -מפד"ל מיסודה של ה "הבית היהודי

 ישראל
 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:

 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 סכום בש''ח יישוב  שם התורם
 11,000 רעות-מכבים-מודיעין קינל אבנר

 10,859 ארה"ב קרינברג דויד

 11,000 ירושלים רוגול רומן

 10,786 ארה"ב רוהר ג'ורג'

 10,767 ספרד רוזנר דוד

 10,857 ארה"ב שרף צ'ארלס

 

 ברנסקי יונתן
 סכום בש''ח יישוב  שם התורם

 11,377 ארה"ב אורלינסקי הנרי

 5,000 שקף אריה דרור

 300,700 עלי יונתן ברנסקי

 11,284 ארה"ב הרטוג רוג'ר

 10,000 עלי חוג'קוב דרור

 11,315 ארה"ב סטרלינג דוד 

 11,300 ירושלים צימרינג אברהם

 11,160 ארה"ב רוזדאל סטפן 

 

 זאגא יצחק

 סכום בש''ח יישוב  שם התורם
 3,500 אלקנה בורנשטיין גוליה

 59,500 פדואל זאגא יצחק 

 55,407 באר שבע משהנחמני 

 770 פדואל עמוס ציון

 550 פתח תקווה פרג יוסי

 5,000 פדואל פרנקל אהרון

 


